
Instituto

 Avenida Antônio de Sousa, 1073 ant. 819, Guarulhos, SP, CEP: 07013

EDITAL

 

O INSTITUTO ASSISTENCIAL
EDITAL DE CHAMAMENTO,
SELJ nº 10/2017, para a
necessários ao PROJETO
duração de 11(onze) meses:

Art. 1º- O prazo para recebimento
contados da publicação.

Art. 2º - As propostas deverão
sede da Entidade à Av.
Guarulhos/SP ou
institutocoliseuboxecenter@hotmail.com

 

Art. 3º  A proposta deverá
atividade ou serviço, con
quantidades, especificações
enumerados de 01 a 05.

 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

LOCAL: 

DATA: 

NOME DO RESPONSÁVEL:

Instituto Assistencial Coliseu Boxe Center 
CNPJ n° 02.533.279/0001-02 

Avenida Antônio de Sousa, 1073 ant. 819, Guarulhos, SP, CEP: 07013

EDITAL DE CHAMAMENTO 

ASSISTENCIAL COLISEU BOXE CENTER torna
CHAMAMENTO, em atendimento ao artigo 5º 

a cotação prévia de preços de materiais
PROJETO COLISEU BOXE NÚCLEO PIMENTAS

meses:  

recebimento das propostas será de 15(quinze)
publicação.  

deverão ser apresentadas até o dia 19/09/2020,
Av. Antonio de Souza, 1073, Jardim Santa

ou pelo endereço 
institutocoliseuboxecenter@hotmail.com. 

deverá ser encaminhada, por empresas
conforme constam em seu CNPJ e CNAE

especificações dos itens adiante, identificados
05. 

RESPONSÁVEL: 

 

 

 

Avenida Antônio de Sousa, 1073 ant. 819, Guarulhos, SP, CEP: 07013-090 

 

torna público o 
 da Resolução 

materiais e serviços, 
PIMENTAS FASE IV, com 

15(quinze) dias, 

19/09/2020, na 
Santa Francisca- 

 eletrônico 

empresas do ramo de 
CNAE contendo 

identificados nos itens 



Instituto

 Avenida Antônio de Sousa, 1073 ant. 819, Guarulhos, SP, CEP: 07013

Item 1 DIVULGAÇÃO 

02 banners digital, medindo

 

Item 2 UNIFORME 

100 camisetas, manga curta,

total 

100 camisetas, de treino, 

 

Item 3 KIT LANCHE – 13.200(treze

pão hot dog recheio peito de

ou mini waffer; guardanapo

 

Item 4 RECURSOS HUMANOS

01 Professor / Técnico em 

 

Item 5 MATERIAL ESPORTIVO

25 pares de luvas, de treinamento

50 luvas, de bater saco, em

25 protetores de cabeça, p/treinamento

100 protetores bucais – preço

50 bandagens, em elastano

20 coquilhas, protetor genital

50 cordas, em couro – preço

100 colchonetes – preço unitário

Item 6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                     

Serviço administrativo- contratação de serviço de apoio

documentos, conferência de material, notas fiscais, autenticar documentos 

 

Guarulhos, 04 de setembro de 2020.

(Quatro de Setembro de 

 

Instituto Assistencial Coliseu Boxe Center 
CNPJ n° 02.533.279/0001-02 

Avenida Antônio de Sousa, 1073 ant. 819, Guarulhos, SP, CEP: 07013

medindo 3,00m x 2,50m – preço unitário – valor total

curta, cor branca, c/logos estampados – preço

 c/logo – preço unitário – valor total 

13.200(treze mil e duzentos) 

de perú e queijo prato; fruta- maça ou banana;

guardanapo 

HUMANOS 

 boxe – valor mensal– valor total 

TIVO 

treinamento 18 onças, em couro – preço unitário

em couro – preço unitário – valor total 

p/treinamento – preço unitário – valor total 

preço unitário – valor total 

elastano – preço unitário – valor total 

genital masculino – preço unitário – valor total 

preço unitário – valor total 

unitário – valor total 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                     

contratação de serviço de apoio administrativo para digitação de 

documentos, conferência de material, notas fiscais, autenticar documentos 

Guarulhos, 04 de setembro de 2020. 

(Quatro de Setembro de Dois mil e Vinte) 

 

Avenida Antônio de Sousa, 1073 ant. 819, Guarulhos, SP, CEP: 07013-090 

total 

preço unitário – valor 

banana; bolinho 30g 

unitário – valor total 

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                

administrativo para digitação de 

documentos, conferência de material, notas fiscais, autenticar documentos – valor total 


